
JUSTIFICÂ,TIVA

ASSUNTO: 20 TERMO ADITIVO

GONTRATO: 0463t2017 PREGÃO: 043t2017-PP

CONTRATADA: CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRES,q PARA O SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET.

A presente justiÍicativa tem como objeto, a contratação de Empresa

especializada em prestação de serviços de link de acesso a internet, com

velocidade MBPS através de fibra óptica e/ou via rádio, contemplando suporte

técnico, instalação, ativação e configuraçâo dos equipamentos para o pleno

funcionamento do link, na qual, atenderá as demandas deste Município.

Considerando que a vigência do referido contrato encerra-se em 11 de

Julho/20'19.

Considerando que é de suma importância o acesso à internet para

recebimento e envio de email, publicaçôes de Editais e aÍins, na qual atende as

demandas desta Prefeitura Municipal de ltaituba.

Considerando a necessidade do uso cie internet, para a alimentaçáo de

sistemas que facilitam o desempenho dos setores desta PÍefeitura cito:

a

a

Diretoria de Contabilidade - Emoenha, Liquida, faz pagamentos'

presta conta junto ao Tribunal de contas do Município.

Coordenadoria de Tributos - Emissão de Notas fiscais, guias de

recolhimento tributário, IPTU e demais r;eruiços que contribuern

para arrecadação municipal.

Procuradoria Geral do Municipio de ltaituba (PGMI) -
Alimentação do Portal da Transparêi;cia e o,rvidoria do Município,

consulta jurisprudência, inaniíesta,;âo e contestação no site do

TJE, leitura e acompanhamento de processos judiciais.

Coordenadoria de Planejamer':tu (CÜOF'LÂt'i) - Fazem Projetos,

inserem, acomoanham e prestar, mtttas ilom o uso dos Sistemas

SIMEC, FNDE, SISMOts, SICC!I{\..

Diretoria de Recursos l-lunran+ iüRid) - Si$tema de folhas, vto

de pagamento transmissão Poitai Transparência, envio de ntra-

cheques, Fublicação no iliário OÍicial e errvio de dados

a

a

lnstituição Financeira

â!a

I



Considerando que a Emoresa manterá o mesmo preço com a mesma
qualidade de serviço, solicitamos aditivo de igual prazo.

E, assim sendo, é de suma importância à realização do presente

processo para conclusâo mencionada.

Ronny Vonn C e Freitas
Secretário [Vlun Administração

Dec. no. 000 de 021A112017
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TERMO DE GIÊNGIA E CONCORDÂNCIA 2" ADITTVO DE

PRAZO

cLtcFÁclL coMPUTADORÉS, SERVIços E TELECOMUNIcAÇÔES LTDA-ME

ERLISSON AGUIAR DA CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

CLICFÁCIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E-TELECOMUNICAÇÕES LTDA'

ME, inscrita sob no 1 r 'sea iàãlooi +B' cám SEDE naAC TransamazÔnica' 376

Bela Vista, município oe rtaitl'iJpn''cÉp oarao-230 neste ato representado

pela Sr. ERLISSON acurÃn õÁ càúinscrita no CPF sob o no 640'202'742-

15 na qualidad" a" p'"'tJà' áà t"*lçot descltg-1o contrato sob o número

20170466, formalizando t"nr à õáãiÊtiúnn urur'rrgrPAL DE lrAlruBA' estou

ciente que será necessári;;;;Hildo 2o rERMo ADlrlvo a contato em

questáo, para que t"iu guáltiiJãp'àtt'çao dos serviços por igual período' ou

seia Dor mais 12 foo'"1 tã'Iliã que amnat partes manifestam interesse em

continuar com vigência de contrato'

Que em acerto com a representante legal do-PREFEITURA MUNICIPAL

MUNIcIPAL deste munici io'''làN il và*I 
-t^91T^ 

DE F RE lrAs' concordo

em manter o valor do contr;i;' sem as devidas correçÕes' ou seja' concordo em

manter o valor equivalent"i â' ãi'lõo ryinte dois mil e quinhentos e cinquenta

e quatro reais)

Por Expressão de verdade e para que produza os efellos legais firmo e

asslno o presente temo de concordância'

6nL** ,'Jxr,- -c-í-- a-r-

tj «
tl l3

to Â. Benet
13CÂ72,1
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